REFERAT I Årsmøtet 2019
Møtedato I klokkeslett 12.10.19 | 1600 1800 I Møtested Væktarstua
Møte innkalt av

Ole Erik Holbø

Møtetype

Årsmøte

Referent

Jo O. Trønsdal

Deltakere

21 av medlemmene i Øvlinglia hytteforening

SAKER
Sak H I Godkjenning av innkalling og saksliste

__

____

Årsmøtet godkjente enstemmig innkalling og saksliste uten kommentarer.
Sak 2: 1 Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å godkjenne protokoll

Ole Erik Holbø ble valgt som møteleder, Jo Trønsdal som sekretær, Erlend Nilsen og Monika Eik-Nes
til å signere protokoll.
Sak 3: | Godkjenning av stemmeberettigede og evt. fullmakter fra medl. ikke tilstede

Ole Erik Holbø gjennomførte opprop. 20 av 30 hytter var representert. Holbø hadde fullmakt fra
Krogstad til å representere ham. 21 medlemmer var representert i årsmøtet.
Det er ønskelig med oppdatert kart over hyttene, med de nye hyttenumrene som referanse til
medlemslista.
Sak 4: | Styrets beretning

Ole Erik Holbø leste opp styrets beretning. Styret mottok applaus fra medlemmene. 30 av 31 hytter er
nå medlemmer.
Sak 5: | Årsregnskap 2019

Vegard Eik-Nes gikk gjennom årsregnskapet. Per september hadde vi kr 2.500,- mindre i inntekter enn
budsjettert, på grunn av manglende innbetaling av kontingent fra 5 av medlemmene. Eik-Nes purrer
de det gjelder som betaler dobbel medlemsavgift ved innbetaling for 2020
Årsmøtet vedtok enstemmig å godkjenne årsregnskapet for 2019.
Sak 6^j Fastsettelse av kontingent
o

Årsmøtet vedtok enstemmig å opprettholde kontingenten på kr 500,- per hytte.

Sak 7: | Økonomisk sføtfe fil oppkjøring ov skiløyper

Foreningen har i mange år gitt støtte til Stugudal Fjell på kr 200,- per medlem. Det ble diskutert om
dette burde justeres opp. Det er imidlertid ikke økonomisk rom for dette uten å justere
medlemskontingenten. Siden dette ikke var på agendaen, ble det isteden oppfordret til at alle bidrar
personlig til i år isteden, i tillegg til de 200,- per medlem som foreningen gir. Det blir lagt ut til hvilket
Vipps-nr. man skal sende til på Facebook-siden, samt at det allerede ligger på hjemmesiden.
Sak 8: | Budsjett 2020

______

________ ____________________________

Vegar Eik-Nes delte ut forslag til budsjett for 2020. Årsmøtet vedtok enstemmig budsjettet for 2020.
Det ble samtidig kommentert at det nok trengs å brukes litt til grasing av stiene til sommeren.
Sak 9yJ Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 2019

___

Valgkomiteens la frem innstilling til styresammensetning i årsmøtet. Margrete Skevik kommer inn
som nytt styremedlem etter Per-Åge Krogstad, Einar Trønsdal og Ole Erik Holbø fortsetter.
Bent Ove Hyldmo fortsetter som revisor, Jo Olav Trønsdal forsetter som redaktør for hjemmeside og
FB-gruppa.
Valgkomite består av Roar Haug og Egil Tjernvoll som erstatter Steinar Rye.
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.
Sak ]0: | Komité for Påskeskirennet

Nå er det Midtre felts tur til å arrangere påskeskirennet 2020.
Rennet holdes Langfredag kl. 15.00. Tidspunkt kan endres hvis ønskelig fra arrangøren.
Midtre felt oppfordres til så raskt som mulig å danne komité for arrangementet (målbanner og
startnummer fås av fjorårets komité som var øvre). Til dekning av utgifter (premier, pølse mm.) settes
det av ca. kr. 1.000.
Sak 11: 1 Brøyteordning Riastvegen

Arve Brenne gikk gjennom regnskapet for brøyteordningen. Det har vært reforhandling av avtalen
med Aas Transport, og prisen blir uendret fra deres side for 2020. Imidlertid går kostnad til
Riastvegen for drift av bommen opp med ca. 10.000 kroner. Den har vært uendret de siste 7 årene. Om
like mange deltar i ordningen denne sesongen også, betyr det en økning i prisen fra ca. kr. 2.200 til
2.600 per hytte.
Sak 12: | Reguleringsplan vei og veikomité

Ole Erik Holbø innledet med hva som er kommunisert til kommunen vedr. foreslåtte reguleringsplan.
Det ble nedsatt en veikomité bestående av følgende personer: Aslaug Bjørke, Bent Ove Hyldmo,
Harald Sæther, Einar Trønsdal og Ole Erik Holbø. Bjørke hadde noen kommentarer til planen hun
mener er mangelfull i sin nåværende form. Hun sa seg villig til å formulere disse skriftlig og
oversende dem til Holbø som videresender inn til kommunen på vegne av alle medlemmene.
Reguleringsplan behandles i kommunestyret 17. oktober. Det er grunn til å tro at alt saksunderlag er
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allerede utsendt politikerne. Holbø vil henstille kommunen om å ta hensyn til spørsmål som
hytteforeninga har i tilknytning til reguleringsplan.
Sak 13: j Eventuelt

Ingen saker var meldt inn.

Signering av protokoll:

Monika Eik-Nes

Erlend Nilsen
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